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Uprawa konopi włóknistych

WSTĘP
Konopie włókniste (siewne, przemysłowe) były uprawiane w Polsce od niepamiętnych czasów. Roślina ta wykorzystywana była głównie jako podstawowy element przemysłu włókienniczego. W latach
90. nastąpił jednak kryzys w uprawie konopi siewnych, spowodowany intensywnym rozwojem przemysłu produkującego sztuczne włókna. Innym powodem było wprowadzenie wielu obostrzeń w prawie
dotyczącym upraw konopi indyjskich, z którymi niesłusznie utożsamiano konopie włókniste. Z uwagi
na podobieństwo tych roślin oraz niewiedzę konopie włókniste zaczęto kojarzyć z uzależnieniem, a w
konsekwencji uprawy zmniejszono do minimum.
Po latach przerwy w uprawie konopi siewnych w naszym kraju, od roku 2015, notuje się wzrost zainteresowania tą rośliną, co uwidocznia się również we wzroście jej udziału w zasiewach. Spowodowane jest to między innymi wzrostem znaczenia proekologicznych trendów, jakim musiał ulec przemysł
(wyroby z konopi są w pełni biodegradowalne, a więc przyjazne dla środowiska) oraz możliwością
wszechstronnego wykorzystania praktycznie całej rośliny, stosunkowo łatwą i tanią uprawą, a także
wysoką opłacalnością (m.in. dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej).
Potencjał konopi przemysłowych dotyczy, poza przemysłem włókienniczym, także innych sektorów gospodarki:
 budownictwa (materiał izolacyjny, budulec ścian i dachów),
 przemysłu chemicznego (farby lakiery, detergenty),
 przemysłu kosmetycznego i farmaceutycznego (oleje i ekstrakty),
 przemysłu samochodowego (do produkcji niektórych elementów samochodów),
 przemysłu odzieżowego (głównie odzież wojskowa, dziecięca),
 przemysłu papierniczego (celuloza konopna charakteryzuje się wyższą jakością niż drzewna),
 przemysłu spożywczego (olej konopny, biokomponenty),
 przemysłu energetycznego (2,5 razy większa wydajność energetyczna niż przy spalaniu drewna),
 rolnictwa:
 paździerze konopne jako podściółka dla zwierząt oraz podłoże do upraw szklarniowych,
 doskonały element płodozmianu poprawiający strukturę gleby,
 dobry przedplon do uprawy zbóż ozimych,
 uprawa konopi jest najlepszym sposobem na oczyszczenie z toksyn i metali ciężkich terenów
poprzemysłowych.

konopie
siewne

konopie
indyjskie
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1. UWARUNKOWANIA PRAWNE
Aby rozpocząć legalną uprawę konopi włóknistych, rolnik jako osoba fizyczna, musi spełnić pewne
warunki prawne. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 783) o
przeciwdziałaniu narkomanii. W Polsce uprawa konopi siewnych może odbywać się wyłącznie na potrzeby przemysłu: włókienniczego, spożywczego, celulozowo-papierniczego, kosmetycznego i farmaceutycznego, chemicznego, materiałów budowlanych i nasiennictwa. Plantacja może być prowadzona
na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie odpowiedniego pozwolenia i przy
wykorzystaniu certyfikowanego materiału siewnego (elitarny lub kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie).
Aby otrzymać stosowne pozwolenie na uprawę, należy:
 posiadać umowę kontraktacji z podmiotem, który posiada pozwolenie marszałka województwa
na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub
 zobowiązanie do przetwarzania konopi włóknistych we własnym zakresie składane do marszałka województwa do 14 dni po wysiewie,
 zgłosić zamiar uprawy do swojego urzędu gminy i poczekać na rozpatrzenie (wniosek oraz
oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii).

2. ODMIANY KONOPI UPRAWIANYCH W POLSCE
W Krajowym Rejestrze COBORU (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych) zarejestrowanych jest osiem jednopiennych odmian konopi włóknistych: beniko, białobrzeskie, glyana,
henola, rajan, tygra, wielkopolskie i wojko. Wśród nich tylko henola, zarejestrowana w 2017 r., jest
odmianą o przydatności nasiennej. Wyróżnia ją znacznie niższy pokrój przy jednoczesnym dużym
plonie nasion. Pozostałe odmiany są typowo włókniste – wysokie (250-300 cm), dające duży plon
słomy, a mniejszy nasion. Dzięki wieloletniej pracy hodowlanej udało się uzyskać konopie jednopienne, dojrzewające jednocześnie, o lepszych właściwościach użytkowych oraz surowcu wyrównanym i jednorodnym pod względem zawartości i jakości włókna. Wszystkie te cechy dają możliwość
łatwiejszego, zmechanizowanego zbioru.

3. WYMAGANIA KLIMATYCZNE I GLEBOWE
Konopie są roślinami niezwykle odpornymi, które doskonale adaptują się do różnych warunków
klimatycznych, dlatego też w każdym rejonie Polski można znaleźć tereny idealne pod ich uprawę.
Konopie włókniste należy uprawiać na glebach dość żyznych i w wysokiej kulturze. Najwyższe
plony uzyskuje się na glebach głębokich, dobrze przepuszczalnych, na których poziom wód gruntowych jest wyższy niż 80 cm. Najlepszymi kompleksami będą pszenny bardzo dobry i dobry oraz
6
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żytni bardzo dobry i dobry. Stanowisko pod uprawę konopi musi być pozbawione zastoisk wodnych.
Odczyn gleby obojętny lub lekko zasadowy. Konopie można uprawiać zarówno na glebach mineralnych, jak i torfowych, bogatych w próchnicę i wapno, dobrze odchwaszczonych i odpowiednio
nasłonecznionych.
Dobrym przedplonem są rośliny bobowate, trawy, okopowe na oborniku oraz zboża. Plantacje konopi, dzięki zdolnościom do wzrostu w zanieczyszczonym środowisku oraz właściwościom oczyszczającym glebę i powietrze (fitoremediacja), mogą być zakładane na różnego rodzaju ugorach, terenach zdegradowanych przez przemysłową działalność człowieka.
Istotnym problemem, który może pojawić się przy uprawie konopi, jest niedostatek wody. Rośliny
te mają duże wymagania wodne podczas całego okresu wegetacyjnego (250-300 mm). Najwyższe
przypadają w okresie intensywnego wzrostu łodygi (czerwiec-lipiec). Wielkość opadów w tym okresie
warunkuje uzyskanie zadowalającego plonu.

4. PRZYGOTOWANIE STANOWISKA
Konopie wymagają bardzo dobrze przygotowanego pola ze względu na głęboki system korzeniowy, który wytwarzają. Przygotowując stanowisko pod uprawę konopi, należy zwrócić szczególną uwagę
na dobre odchwaszczenie pola, dlatego w przypadku stosowania przedplonu należy wykonać płytką
podorywkę, która zatrzyma wodę w glebie oraz spowoduje rozkład resztek przedplonu i skiełkowanie
chwastów. Na ugorach, czy też terenach zaniedbanych konieczne jest zniszczenie darni, a następnie
zaoranie pługiem.
Kolejnym etapem jest bronowanie. Zabiegi skutecznie ograniczą występowanie głęboko korzeniących się chwastów jednoliściennych i wieloletnich. Bardzo ważne jest również staranne wykonanie
głębokiej orki przedzimowej (25-30 cm).
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Wiosenne zabiegi należy ograniczyć do jak najszybszego bronowania lub włókowania, które ma
na celu ograniczenie parowania, ale także przyspieszenie parowania w miejscach, gdzie jest nadmiar
wody. Zabieg ten skraca czas potrzebny na ogrzanie gleby oraz niszczy kiełkujące chwasty. Orka
wiosenna nie jest wskazana ze względu na przesuszenie gleby oraz niekorzystną strukturę.
5. NAWOŻENIE
Konopie włókniste mają duże wymagania nawozowe, które uzależnione są od zawartości przyswajalnych składników w glebie. Rośliny z tego gatunku dobrze reagują na nawożenie obornikiem
i kompostem.
Przy obliczaniu dawki azotu należy zwrócić uwagę na przedplon. Zalecana dawka N wynosi 90120 kg i powinna być stosowana w dwóch etapach:
 2/3 dawki podczas uprawek przedsiewnych,
 1/3 dawki pogłównie, w początkowym okresie intensywnego wzrostu (druga połowa maja).
Wysiew drugiej dawki nawozów azotowych jest ostatnim zabiegiem agrotechnicznym w uprawie konopi.
Zbyt wysoka dawka N przy intensywnych opadach może spowodować wyleganie roślin, a co
za tym idzie duże utrudnienia w zbiorze oraz straty w plonie.
Nawozy potasowe i fosforowe stosuje się w dawkach:
 P2O5: 70-100 kg/ha,
 K2O: 150-180 kg/ha.
Należy je stosować pod orkę zimową lub wiosną, na dwa tygodnie przed siewem.
Odpowiednie pH gleby w uprawie konopi oscyluje w granicach 7,0-7,6. Przy pH 5,1-6,0 wskazane
jest wapnowanie, a poniżej 5,0 – jest warunkiem koniecznym. Na glebach zakwaszonych zaleca się
następujące dawki wapna:
 gleby cięższe: 15-20 q/ha CaO (pod podorywkę lub orkę zimową),
 gleby lżejsze: 20-25 q/ha CaO (wiosną).
6. SIEW I PIELĘGNACJA
Termin oraz gęstość siewu
Na plantacjach konopi włóknistych stosujemy wyłącznie kwalifikowany materiał siewny. Termin
siewu uzależniony jest od przebiegu warunków atmosferycznych wiosną. Zazwyczaj powinien odbyć
się tuż po wysiewie zbóż jarych, ale nie później niż w pierwszej połowie maja. Zbyt wczesny siew,
przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, może powodować porażenie roślin fuzariozami.
8
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Wysiew powinien odbywać się w ogrzaną, ale nie przesuszoną glebę. Optymalna temperatura, w której nasiona konopi kiełkują, to 8-10°C. Młode rośliny są w stanie znieść przymrozki do -7°C, jednak
długotrwałe chłody hamują ich rozwój. Głębokość siewu nasion powinna wynosić 3-4 cm, natomiast
gęstość uzależniona jest od przeznaczenia uprawy, jak niżej:
Przeznaczenie
uprawy

Ilość nasion
[kg/ha]

Rozstawa rzędów
[cm]

Plantacje nasienne

10-15

50 (min. 35)

Plantacje przemysłowe
dla celów włókienniczych

60-70

7,5-15 (opt. 11-12)

Plantacje przemysłowe
na biokompozyty i celulozę

30-40

7,5-15 (opt. 11-12)

Pielęgnacja
Do bardzo korzystnych zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach nasiennych możemy zaliczyć
spulchniającą uprawę międzyrzędową. Ważne jest również usuwanie z pola roślin męskich (płaskoni) oraz roślin nietypowych dla danej odmiany.
Choroby, szkodniki, chwasty
Konopie nie są podatne na choroby oraz szkodniki, a w przypadku porażenia nie występują w ilościach, które mogłyby mieć znaczący wpływ na ilość i jakość plonu. Na glebach uprawianych w dobrej kulturze chwasty również nie są zagrożeniem dla uprawy konopi – nie ma potrzeby stosowania herbicydów.
W uprawie konopi duży problem mogą stanowić ptaki, dla których nasiona konopi są wielkim
przysmakiem, w związku z czym mogą one znacznie obniżyć plon nasion.

7. ZBIÓR
Termin zbioru konopi przypada na sierpień i wrzesień. Wpływ na dobór momentu zbioru mają
przede wszystkim:
 przebieg warunków klimatycznych w okresie wegetacji,
 odmiana,
 kierunek uprawy.
Dwustronna uprawa konopi (na nasiona oraz włókno) nie jest polecana, jednak najczęściej praktykowana ze względów ekonomicznych, ponieważ:
 jakość włókna w fazie dojrzałości nasion właściwej do zbioru (dojrzałość biologiczna) jest już
obniżona,
WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2018 r.
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 w fazie optymalnej jakości przędzalniczej włókna – wczesny zbiór (dojrzałość techniczna), nasion praktycznie w wiechach jeszcze nie ma.
Wybierając dwustronną uprawę, musimy określić optymalny termin zbioru dla podwójnego wykorzystania rośliny.
Zbiór konopi jest czasochłonny oraz pracochłonny. W Polsce brakuje wyspecjalizowanych maszyn
przeznaczonych do ich zbioru, dlatego też wykorzystuje się sprzęty ogólnodostępne: kosiarki pokosowe i samojezdne, zmodyfikowane maszyny do zbioru kukurydzy czy kombajny zbożowe.
Przy odpowiednim doborze odmiany oraz utrzymaniu gleby w kulturze powinniśmy otrzymać
zadowalający nas plon słomy na poziomie 150-200 dt/ha oraz plon nasion 7-10 dt/ha.
Podsumowanie
Uprawa konopi włóknistych nie wymaga dużych nakładów finansowych, jest też stosunkowo prosta. Konopie nie są roślinami o dużych wymaganiach siedliskowych, w związku z czym praktycznie
w każdym rejonie Polski można znaleźć warunki idealne do uprawy. Dzięki swoim właściwościom
pozostawiają stanowisko w bardzo dobrej kulturze – są doskonałym przedplonem. Biorąc pod uwagę
koszty uprawy, możliwości plonotwórcze rośliny oraz dodatkowe dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, uprawa konopi włóknistych staje się opłacalna.
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Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
PZDR w Bartoszycach, ul. Hubalczyków 2, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl
PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl
PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl
PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl
PZDR w Ełku, ul. Suwalska 84, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl
PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl
PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl
PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl
PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl
PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl
PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl
PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl
PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl
PZDR w Olecku, ul. Kolejowa 31, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl
PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl
PZDR w Ostródzie, ul. Składowa 2, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl
PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl
PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl
PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl
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